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,, Abejojantis žmogus - tai klausiantis žmogus.  
Jis abejoja tokiais dalykais, kuriuos kasdienis protas 

ir mokslas laiko savaime suprantamais.  
Jis klausia, norėdamas sužinoti apie save ir pasaulį 
tokius dalykus, kokių jokiu kitu būdu sužinoti negali: 
"kas aš esu?". "kodėl esu?", "iš kur aš žinau, kad 
esu?", "ar yra pasaulis, ar man tik atrodo, kad jis 

yra?". 
 

(Marden, Orison Swett. Kelias į pasisekimą. Liktarna.) 
 

Sveikiname Mokytojo dienos proga, linkime abejoti, 
ieškoti, kūrybingai ir prasmingai dirbti  

Lietuvos žmonių labui. 
 

Būkit laimingi laimingais darydami kitus! 
 

Eglė Šleinotienė 
LKPA prezidentė 
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Madame, Monsieur,  

Veuillez trouver ci-joint la 5ème lettre d’information du projet EPG. N’hésitez pas à nous 
contacter pour plus d’informations.  

Très bonne lecture,  
L'Equipe EPG   

http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-5-EPG.pdf 
 
 

Dear Sir / Madam,  
Please find attached the 5th issue of the EPG newsletter. Do not hesitate to contact us 

should you require further information.  
Kind regards,  

EPG team   
 

http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-5-EPG.pdf 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
Anbei finden Sie die 5. Ausgabe des EPG Newsletters. Wir stehen für mehr Informationen 

gerne zur Verfügung und wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.  
Mit freundlichen Grüßen,  

EPG team  
http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-5-EPG.pdf 

 
 

Estimado Señor / Estimada Señora,  
Encontrará adjunto el quinto boletín de noticias del proyecto EPG. No dude en contactarnos 

para mayor información.  
Atentamente,  
El Equipo EPG   

 
http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-5-EPG.pdf 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This publication 

reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.   

 
This e-mail has been sent to you because of your active role in European language policy. 

Should you no longer wish to receive information concerning this project, please reply to this 
e-mail with the word 'unsubscribe' in the subject field. 
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LKPA narius sveikina: 
 

Švietimo ir mokslo ministras 
 

http://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/svietimo-ir-mokslo-ministro-

dainiaus-pavalkio-sveikinimas 

 

 

Lyderiukas 
 

http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/naujienos/2441-geras-mokytojas-koks-jis 

 

 

 

 

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**************************************************************************************** 
 

Rašykite LKPA tarybai: 
 

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA)  
Didlaukio gt. Nr. 49 
LT-08303 Vilnius 

Lietuva 
Tel.: +370 5 2191640 

El. paštas: lkpa.informacija@gmail.com 
www.lkpa.uki.vu.lt 

 
LKPA yra REAL asociacijos viena iš steigėjų (RESEAU EUROPEEN DES ASSOCIATIONS DE PROFESSEURS DE LANGUES)  

www.real-association.eu 
FIPLV (FEDERATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE LANGUES VIVANTES) narė 

www.fiplv.org. 

 

 

PADĖKA 
 

Mieli Europos kalbų dienos partneriai ir dalyviai, 
 
Valstybės institucijų kalbų centro vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už nuoširdų ir geranorišką darbą, kurio dėka šis 
renginys tapo toks svarus ir prasmingas, ne tik pažadinęs norą mokytis įvairių kalbų bet ir nudžiuginęs maloniais 

siurprizais bei dovanojęs puikią ir anaiptol nerudenišką nuotaiką šventės dalyviams ir svečiams.  
 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų neįkainojamą indėlį, be kurio šventė nebūtų buvusi tokia sėkminga. 
 

Linkime Jums dar daug įdomių projektų ir tikimės gražaus bendradarbiavimo su Jumis ateityje. 
 

 
Audronė Auškelienė 

Direktorė 
Valstybės institucijų kalbų centras 

www.vikc.lt  
 

Lietuvos edukologijos universiteto Filologijos fakultetas rengia naują 
bakalauro studijų programą Anglų filologijos ir kitos užsienio (prancūzų arba rusų arba vokiečių) kalbos 

pedagogika.  
 Kodėl rengiame šią programą?  

1) Europos Sąjungos vykdoma daugiakalbystės politika skatina šalių gyventojus vartoti kalbas 1+2, t.y. kad 
kiekvienas pilietis be gimtosios kalbos mokėtų dar 2 užsienio kalbas.  

2) Ši programa teikia absolventams didesnes karjeros pasirinkimo galimybes. Mažėjantis mokinių skaičius 
mokyklose ir mažėjantis prancūzų, rusų ir vokiečių kalbų pasirinkimo populiarumas mokyklose, specialistui, 

turinčiam anglų ir kitos užsienio kalbos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, padidintų galimybes pilno darbo 
krūvio mokykloje sudarymui.  

 
Kreipiamės į jus prašydami užpildyti trumpą anketą apie programą  

 

http://www.surveymonkey.com/s/ZF3WMG9  

 iki š.m. spalio 10 d. 

Nuoširdžai dėkojame už jūsų sugaištą laiką. 
 

 

 

 


